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RESUMO

O Projeto Granjinhas Escolares iniciou suas atividades no mês de Abril de 2016 como Projeto de Extensão da UEMG/Unidade Ibirité, pelo Programa de Apoio Institucional de

Apoio a Extensão/PAEx, com 54 crianças, na faixa estaria de 10 anos, de três escolas estaduais da cidade de Ibirité/MG. A equipe de trabalho conta com professores e

estudantes da UEMG/Unidade Ibirité, Pesquisadores do Programa de Pós Graduação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais- Fae/UFMG,

funcionários do Memorial Helena Antipoff e do Setor de Hortas da Fundação Helena Antipoff-FHA.  A Granjinha Escolar foi utilizada como metodologia de projetos, por Helena

Antipoff e seus colaboradores, no período de 1957 a 1974, em uma perspectiva de formação integral de professores rurais, considerando diversas dimensões. O projeto promove

atividades práticas e teóricas, com o objetivo de instigar nas crianças o pensamento reflexivo e dar sentido à aprendizagem escolar e na vida cotidiana. O cultivo da terra é aliado

a abordagem de temas interdisciplinares e a vinculação dos conteúdos das disciplinas curriculares. A exemplo disso o momento de medição das cercas e canteiros articulados

com o ensino da Matemática. Os relatos das atividades através da escrita em diários coletivos e cadernetas individuais, constituem momentos propícios para o ensino da Língua

Portuguesa. Outras temáticas como a importância do adubo orgânico; o reaproveitamento dos alimentos e suas sobras, os malefícios do adubo químico para a saúde; leitura de

fontes históricas do memorial Helena Antipoff sobre o trabalho com as Granjinhas Escolares nas décadas de 1940, 1950, 1960 e1970; entre outras discussões, favorecem o

ensino de Ciências da Natureza, Geografia, História e Artes. Resultados preliminares permitem observar que as atividades desenvolvidas nas Granjinhas Escolares possibilitam

aos estudantes oportunidades de resignificarem os conteúdos escolares e contribuem para a sua formação integral.

Projeto 1


